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Łaska RPZ

W

naszym Zakonie posiadamy bardo
cenne narzędzie konsultacji, refleksji i inspiracji, aby w jak najlepszy sposób
przeżywać nasz charyzmat. To RPZ, czyli
Rada Plenarna Zakonu.
Skorzystajmy z okazji, aby lepiej poznać
to narzędzie i dobrze przygotować się do
tego ważnego wydarzenia, które będzie
miało miejsce w 2015 r.
PORTRET
“Celem Rady Plenarnej Zakonu jest wyrażenie żywotnych związków pomiędzy całą
wspólnotą braterską Zakonu i jej najwyższymi przełożonymi, pobudzenie wszystkich braci do uświadomienia sobie współodpowiedzialności i współpracy oraz
pomoc w tworzeniu jedności i wspólnoty
Zakonu w jego różnorodności” (Konst.
143, 1-2).
“… Zgodnie z przepisem Konstytucji, jej
zadaniem jest wyrażenie żywotnych związków pomiędzy całą wspólnotą braterską
Zakonu i jej najwyższymi przełożonymi,
pobudzenie wszystkich braci do uświadomienia sobie współodpowiedzialności i
współpracy oraz pomoc w tworzeniu jedności i wspólnoty Zakonu w jego różnorodności” (Statut RPZ, 1).
KTO UCZESTNICZY
“Członkami Rady Plenarnej są: minister
generalny, radni generalni i delegaci Konferencji wyższych przełożonych, według
pewnego stosunku proporcji ustalonego
przez ministra generalnego, za zgodą jego
rady (Konst. 143, 4). Delegaci niekoniecznie muszą być wybierani spośród członków Konferencji wyższych przełożonych”
(Statut, 3).

Do tej pory odbyło się siedem Rad Plenarnych Zakonu:
I - (04-24.10.1971) Quito, Ekwador: Życie
braterskie, ubóstwo i małość;

ZYM, Włochy – W miesiącu
styczniu trzech naszych braci ze
wspólnoty Kurii generalnej zakończyło swoją cenną posługę w centralnych urzędach Zakonu: br. Vincenzo
Mancusi, wieloletni Prokurator generalny; br. Mark D’Souza, od 2001
r. pracował w Międzynarodowej
Solidarności Ekonomicznej; oraz
br. Oscar Fernández-Prada, wice-sekretarz generalny i sekretarz języka
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Bracia domagają się ponownego
otwarcia St. Francis High School
Afrykański kurs Generalnego
Sekretariatu Formacji

II - (18.02-09.03.1973) Taizè, Francja: Życie
i praktyka modlitwy w Zakonie;

Imieniny Ministra generalnego

III - (29.08-22.09.1978) Mattli, Szwajcaria:
Życie i działalność misyjna;

Brat Silvester i Papież Franciszek
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IV- (02-31.03.1981) Rzym, Włochy: Formacja do naszego życia;

Misyjne doświadczenie w Timorze
Wschodnim
II etap Schola Fratrum ddla
la
formatorów w Brazylii

V - (28.08-28.09.1986) Garibaldi, Brazylia: Nasza profetyczna obecność w świecie: życie i
działalność apostolska;

Wikariuszem
Franciszkanin Wikariusze
zem
Apostolskim w Syrii

VI - (07.09-01.10-1998) Asyż, Włochy: Żyć
ubóstwem we wspólnocie braterskiej;

Franciszkańska tradycja:
a:
patronów
losowanie świętych patro
ronó
nów

VII - (01-27.03.2004) Asyż, Włochy: Nasze
życie braterskie w Małości;
VIII - (26.10-21.11.2015) Asyż, Włochy:
Łaska pracy.

Posiedzenie
Rady generalnej

NASZA ŁASKA, NASZA PRACA
“Kapucyński apostolat wyraża się na wiele
różnych sposobów, a wasza odległa i niedawna historia ukazuje, że kapucyni potrafią dostosować się do warunków otoczenia, w których wezwani są do działania.
Należy nadal podążać tą drogą, z roztropnością i zdolnością przewidywania, (…) z
pierwszeństwem bycia wobec działania.
Ewangelizacja domaga się świadectwa, a
świadectwo zakłada doświadczenie, które
płynie z głębokiego i wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem, (…) i prowadzi
do bycia tak jak On, dla Niego, w Nim, co
stopniowo i w sposób przekonywujący, zaczyna się ukazywać także w zewnętrznym
sposobie życia i pracy” (Paweł VI, Audiencja dla Kapituły generalnej, 12-07.1976).

Zakończona misja w Kurii

R
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hiszpańskiego. Spełniwszy swoją posługą z wielkim oddaniem i zmysłem
braterstwa, odchodzą w duchu itinerancji, aby w innym miejscu kontynuować swoją misję. Wobec każdego z
nich wyrażamy naszą wdzięczność za
nieoceniony dar życia poświęconego
dla dobra całego Zakonu, zapewniając o naszej modlitwie o błogosławieństwo w nowych obowiązkach,
które podejmują.

R

ZYM, Włochy – W Kurii generalnej, w
dniach od 7 do 17 stycznia br., odbyło
się 9, zwykłe posiedzenie Rady generalnej
Zakonu.
Przy tej okazji Minister generalny i Radni
spotkali się z niektórymi odpowiedzialnymi
za instytucje, urzędy i domy zależne od Ministra generalnego, wysłuchując ich sprawozdań rocznych i starając się przedyskutować
najważniejsze kwestie dotyczące tych rzeczywistości. W związku z tym podjęte zostały
pewne decyzje dotyczące Kolegium Międzynarodowego Św. Wawrzyńca z Brindisi, Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej,
Sekretariatu generalnego, niektórych okręgów Zakonu, oraz dwóch komisji i grupy
redakcyjnej Konstytucji i Ordynacji. ►

N A P I E R W S Z Y M P L A N I E
“ R O B OT Y N A D R O D Z E ” …

J E S T

M I E J S C E

TA K Ż E

D L A

C I E B I E !

Posiedzenie Rady generalnej
W przypadku Kolegium Św. Wawrzyńca z
Brindisi, zatwierdzono stypendia naukowe
na rok 2014/2015. Niestety, ze względu
na ograniczone możliwości finansowe, nie
wszystkie podania o przyjęcie do Kolegium
mogły zostać rozpatrzone pozytywnie.
W zakresie Międzynarodowej Solidarności
Ekonomicznej kontynuowano refleksję
nad szkicem uaktualnionego Statutu oraz
dokonano pewnych zmian personalnych
jeżeli chodzi o powierzone odpowiedzialności: br. Aklilu Petros (Kustodia generalna Etiopii) został mianowany Promotorem Solidarności, natomiast br. Alejandro
Nuñez Ennabe (Kustodia generalna Gwatemali-Hondurasu-Salwadoru) objął urząd
Sekretarza Międzynarodowej Solidarności
Ekonomicznej.
W Sekretariacie generalnym, br. Damian
Philip Pereira (Prowincja Południowego
Tamil Nadu) został mianowany Wice-sekretarzem generalnym, a br. Oscar Fernández-Prada (Prowincja Peru), aktualny
Sekretarz języka hiszpańskiego, w najbliższym czasie powróci do swojej macierzystej prowincji.
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Domus praesentiae Malawi w dniu 15 lutego 2014 zostanie podniesiona do rangi
kustodii, z kolei prowincje Wenecka i Trento połączą się 3 marca 2014, tworząc jedną wspólną Prowincję Wenecką. W czasie
ostatniego posiedzenia Rady generalnej w
wyżej wymienionych okręgach zakonnych
mianowano przełożonych wyższych i radnych, których imiona podane zostaną w
dniach wejścia w życie dekretów erygujących te nowe jednostki administracyjne.
Podjęta została także refleksja nad pierwszymi owocami pracy Komisji przygotowawczej VIII Rady Plenarnej Zakonu,
która spotkała się w dniach 4-6 stycznia
br., przedstawiając projekt specjalnego
kwestionariusza, jaki w najbliższym czasie
ma być rozesłany do braci.
Ustanowiono Komisję Sprawiedliwości,
Pokoju i Ekologii, do której należeć będą
bracia: James Donegan (Prowincja Nowego Jorku), Darwin-Francisco Orozco
Orozco (Kustodia Ekwadoru), John Corneli Sulley (Prowincja Tanzanii), Henryk
Cisowski (Prowincja Krakowska) oraz
Jacob Babichan Kaniyarasseril (Prowincja
Krist Jyoti, Indie).
Zanim zostaną opublikowane odnowione
Konstytucje i Ordynacje Zakonu, specjalna grupa robocza zajmie się jeszcze ich
odpowiednim zredagowaniem, ponowną
lekturą i wprowadzeniem ostatecznych
poprawek do tekstu włoskiego. Do grupy
tej należeć będą bracia: Ermanno Ponzalli
(Prowincja Toskanii), Luca Bianchi (Prowincja Lombardii), Luca Casalicchio (Prowincja Rzymska) i Roberto Pasolini (Prowincja Lombardii).

J

uż na samym początku tego roku,
w dniach od 4 do 6 stycznia, rozpoczęliśmy naszą pracę odpowiadając na prośbę Ministra generalnego,
aby przygotować to ważne wydarzenie refleksji, lecz także mające być
inspiracją dla Zakonu. Jak wiadomo,
odbędzie się ono jesienią przyszłego
roku, 2015. Nasze spotkanie skoncentrowało się w sposób szczególny

Właśnie w tych dniach wszystko to
nabiera kształtów, przygotowujemy
materiał, który zostanie rozesłany
do prowincji, kustodii, a następnie
dotrze także do Twojej wspólnoty. Już teraz proszę Cię, bracie, abyś
w tej refleksji uczestniczył z wielką
otwartością, z twórczością, ze spojrzeniem profetycznym. Owoc naszej
wspólnej pracy służyć będzie

Br. Štefan Kožuh, OFMCap
Wikariusz generalny – Przewodniczący Komisji
Przygotowawczej VIII RPZ

“Roboty na drodze”…
Jest miejsce dla Ciebie!
Pierwsze spotkanie grupy roboczej przygotowuj cej VIII RPZ

na przygotowaniu instrumentum
laboris dla całego Zakonu, lecz
także dla Ciebie, bracie, który czytasz
ten pierwszy numer BICI roku 2014,
aby refleksja nad tym kim jesteśmy
i jak pracujemy pomogła nam lepiej
żyć i pracować z większym zapałem,
z większym entuzjazmem, a także z
większą skutecznością.
Dotknęliśmy niektórych punktów,
pewnych aspektów pracy: praca jako
czynnik wzmacniający naszą przynależność
do Zakonu; praca jako pełnia mojej osobistej tożsamości; praca jako środek utrzymania, gdyż powinniśmy pracą zarabiać na
codzienny chleb; praca jako utożsamienie się
z ubogimi, wśród których żyjemy; praca, a
nie aktywizm; praca jako narzędzie formacji - na pierwszych jej etapach, lecz nie tylko;
praca jako inicjatywa osobista i jako wyraz
wspólnoty. Jesteśmy jednak świadomi,
że mamy jeszcze wiele do zrobienia, dlatego zwracamy się z prośbą
do każdego brata o okazanie wrażliwej uwagi i zainteresowania temu
niezwykle ważnemu czasowi łaski,
który charakteryzuje przygotowanie
do odbycia Rady Plenarnej Zakonu.
Pragniemy, aby nad wszystkimi naszymi przedsięwzięciami formacyjnymi, duszpasterskimi, w jakiejkolwiek
dziedzinie pracy, umieszczono znak
“Roboty na drodze”, w kierunku
VIII RPZ!

następnie pomocą braciom zgromadzonym na Radzie Plenarnej Zakonu
w październiku i listopadzie 2015.
Przede wszystkim jednak posłuży
Wam, bracia, i Tobie oraz Twojej
wspólnocie w refleksji - lecz nie tylko
- kto wie, może również w odkryciu
nowych, skutecznych i profetycznych sposobów pracy w naszych
czasach. Szczęść Boże w pracy!

K A P U C Y Ń S K A O B E C N O Ś Ć
M A Ł E W I E L K I E N O W I N Y

Bracia domagają się ponownego otwarcia
St. Francis High School

L

AHORE, Pakistan - Bracia kapucyni z Pakistanu uczestniczyli
w manifestacji chrześcijan Lahore
przeciwko zamknięciu St. Francis
High School, szkoły założonej w
1842, która najpierw służyła ludności całego subkontynentu, a następnie - po utworzeniu w 1947 oddzielnego państwa pakistańskiego
- mieszkańcom Pakistanu. To renomowana szkoła, w której chrześci-

janie kształcili się, aby
wspierać młode państwo pakistańskie, własność Kościoła Katolickiego, przez wiele lat
pole działania również
dla braci kapucynów.
Obecnie rząd Punjabu,
pod silnym wpływem
spekulacji handlarzy
nier uchomościami,
którzy chcą w tym
miejscu utworzyć centrum handlowe i plac,
zajął budynek szkoły.
W rzeczywistości, w tle tych działań znajduje się chęć pomniejszenia
znaczenia formacji i wychowania lokalnej ludności chrześcijańskiej. Kapucyni, w pierwszej linii, uczestniczą
w manifestacjach domagających się
zwrócenia tego, co niesprawiedliwie
zabrano i tak już pomniejszonej i
prześladowanej ludności chrześcijańskiej w Pakistanie.

Afrykański kurs
Generalnego Sekretariatu Formacji

A

BIDJAN, Wybrzeże Kości
Słoniowej – W dniach od 18
do 24 stycznia br., na prośbę br.
Jeana-Bertin Nadonye, Radnego
generalnego dla regionu Afryki,
GSF przeprowadził kurs formacji dla braci odpowiedzialnych za
duszpasterstwo powołań i postulat.
Główne tematy kursu to: dojrzałość ludzka, kryteria rozeznania powołań, towarzyszenie powołaniom
w perspektywie franciszkańskiej.
Wspólnie z Radnym generalnym,
kurs poprowadzili bracia Jaime
Rey i Charles Alphonse, odpowiedzialni za GSF, a także br. Killian,

Imieniny Ministra generalnego
RZYM, Włochy - Także w tym roku z pewnym
wyprzedzeniem obchodziliśmy wspomnienie
św. Maura (12/01/2014) - imieniny naszego
Ministra generalnego. W celebracji Eucharystycznej, której przewodniczył br. Mauro, i w
następującym po niej obiedzie w przestronnym
kolegialnym refektarzu uczestniczyli bracia z
Kurii generalnej, Kolegium Międzynarodowego
i innych wspólnot Rzymu i okolicy, ministrowie
generalni innych gałęzi rodziny franciszkańskiej,
biskupi: José Rodriguez Carballo, OFM, Andrès
Stanovnik, oraz wielu innych gości i przyjaciół.

Brat Silvester i Papież Franciszek
FLORIANA, Malta – Br. Silvester Bonavia jest
kapucyńskim kapłanem z Malty, który w 2013 r.
obchodził swoje 50-lecie kapłaństwa. Pięćdziesiąt lat kapłańskiego i zakonnego życia, przeżytych bardzo intensywnie: formacja (Szkoła
Seraficka, nauczanie, Seminarium Filozoficzne,
teologia), administracja (Definitor, Sekretarz
prowincjalny, Asystent Ekonoma prowincjalnego, Wice-sekretarz w Kurii generalnej), misje
w Kenii (11 lat) w Tanzanii (10 lat) i 9 lat jako
kapelan w szpitalu onkologicznym na Malcie.

członek Międzynarodowej Rady
Formacji. Uczestniczyło w nim 16
braci z konferencji CONCAO.
Afryka to nadal kraina muzyki, kolorów, uśmiechu, dzieci i niekończących się marzeń. Jednak wojny,
niesprawiedliwość, nierówności i
brak tolerancji religijnej wciąż są
obecne, stanowiąc dla nas wyzwanie do budowania mostów i przemieniania naszych wspólnot w
przestrzenie gościnności i braterstwa dla wszystkich. Formacja początkowa jest do tego dobrą okazją.
(Br. Jaime Rey OFMCap.)

Od momentu wyboru Papieża Franciszka br.
Silvester, razem z innymi dwoma kapłanami, koordynowani przez p. Josepha Farrugia,
świeckiego pracującego w Archidiecezji Malty,
poświęcił się tłumaczeniu na język maltański
przemówień, homilii i medytacji Ojca Świętego, publikując je na stronie archidiecezji już w
kilka godzin od ich oficjalnego ukazania się na
witrynie watykańskiej. Br. Silvester, zajmując się
przemówieniami i wystąpieniami Papieża skierowanymi do kapłanów i konsekrowanych, zebrał
te wszystkie teksty w języku maltańskim i wydał
w Collectanea liczącej 140 stron. 18 listopada
ubiegłego roku, br. Silvester był u Papieża w
domu Świętej Marty, gdzie celebrował Eucharystię używając kielicha podarowanego mu na
Prymicje przez rodziców pięćdziesiąt lat temu.
Przy tej okazji podarował Papieżowi Bergoglio
owoc swojego trudu, spotykając się z wdzięcznością i dodaniem otuchy do kontynuacji tego
apostolatu. Papież osobiście podpisał pergamin
z Błogosławieństwem apostolskim, wymieniając
się z br. Silvestrem piuską, ku wielkiej radości
czcigodnego jubilata.
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K A P U C Y Ń S K A O B E C N O Ś Ć
R O D Z I N A F R A N C I S Z K A Ń S K A

II etap Schola Fratrum
dla formatorów w Brazylii
HIDROLÂNDIA, Brazylia – Konferencja
Kapucynów Brazylii (CCB), w dniach od 19 do 31
marca br. zorganizowała drugi etap tzw. Schola
Fratrum - formacyjnego spotkania dla wychowawców, zwłaszcza dla tych, którzy w całej konferencji
odpowiedzialni są za formację początkową. W tym
roku w spotkaniu uczestniczyło ok. trzydziestu
braci z terenu Brazylii, przy znaczącej obecności
braci z dwunastu okręgów zakonnych CCB i pod
opieką braci towarzyszących w tym doświadczeniu
refleksji i pogłębienia tematów formacyjnych: br.
Rubensa Nunesa, Mariosvaldo Florentino, Evaldo,
oraz Radnego generalnego br. Sergio Dal Moro.
Kurs można było śledzić na blogu:
http://scholafratrum.blogspot.com.br.
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Franciszkanin Wikariuszem Apostolskim w Syrii
BEJRUT, Liban - 21 stycznia 2014 w Bejrucie
został wyświęcony na biskupa nowy Wikariusz
Apostolski Aleppo w Syrii. Jest nim J.E. Georges
Abou Khazen, franciszkanin z Kustodii Ziemi
Świętej. W swoim pierwszym orędziu jako biskup
poprosił syryjskich uchodźców, aby nie porzucali
swojej ziemi ani swojego Kościoła. (Francicans
Media Center)

Misyjne doświadczenie w Timorze Wschodnim

M

ELBOURNE, Australia - W czasie do 29
grudnia 2013 do 13 stycznia
2014, br. Ben Johnson towarzyszył czterem młodym
ludziom (Troyowi Surkitt,
Eddiemu Parke, Thomasowi Ramseyowi i Danielowi
Belcherowi) w podróży do
Timoru Wschodniego, aby
wspólnie przeżyć doświadczenie “misji-zanurzenia”,
poprzez uczestnictwo w kapucyńskiej misji w Laleia, położonej przy jednopasmowej drodze
ok. 80 km na wschód od stolicy kraju
Dili. To wioska licząca ok. 2000 mieszkańców, otoczona osadami o tej samej
mniej więcej wielkości.
Bracia kapucyni z Portugalii i Indonezji opiekują się miejscową parafią od
dziesięciu lat. W tym czasie zajęli się w
sposób szczególny zorganizowaniem
katechezy i zapewnieniem opieki duszpasterskiej dla mieszkańców wioski,
którzy w Kościele znajdują swój punkt
odniesienia.
Troy, dziewiętnastoletni student, tymi
słowami opowiada nam swoje doświadczenie: “Nie chodzi jedynie o
zwykłą opiekę duszpasterską nad parafią, jak to się robi w Australii, lecz
także, w tym rozwijającym się kraju, o
wspieranie kultury i zapewnienie formacji w świetle Ewangelii… Braciom
w ich misji pomagają ludzie świeccy. Aktualnie znajduje się tam jeden
mężczyzna z Portugalii oraz kobieta z

Melbourne, Bernadette Sullivan. Zaskoczeniem było odkrycie, że w tym
odległym zakątku świata pracuje ktoś,
kto uczęszczał do tej samej szkoły, co
ja. Bernadette to młoda kobieta, która
przeżywszy w kwietniu ubiegłego roku
doświadczenie podobne do naszego,
postanowiła wspomóc kapucyńską
misję w Laleia. To wspaniały przykład
tego, jak Bóg przeprowadza nas przez
doświadczenia i miejsca, których nigdy sami byśmy sobie nie wyobrazili.
Świadectwo pracy wykonywanej przez
Bernadette w Laleia otwarło mi oczy
na przeróżne sposoby, w jakie Bóg
powołuje do służenia Jego ludowi.
Zostałem zapalony entuzjazmem i pasją, jakie Bernadette wkłada w swoją
pracę. Patrząc na sposób, w jaki podchodzi do kulturowych różnic i barier
zrozumiałem, że aby służyć innym, jesteśmy wezwani do przejścia ponad to
co jest znane i wygodne. W przypadku
Bernadette zdarzyło się to w Timorze
Wschodnim”.
www.capuchinfriars.org.au

Franciszkańska tradycja: losowanie świętych patronów
ASYŻ, Włochy - Na początku każdego roku ludzie
prześcigają się w poszukiwaniu jakiejś “fortuny”
nabywając losy na wszelkiego rodzaju loteriach,
dzisiaj także międzynarodowych, pozostając w pełnym napięcia oczekiwaniu na losowanie zwycięskich
liczb. W klasztorach oczywiście to się nie przydarza.
Mamy natomiast dość osobliwe losowanie: “losowanie Świętych Patronów”.
Zwykle robimy to 5 stycznia wieczorem. Każda
wspólnota gromadzi się wtedy, a przełożony zaprasza wszystkich do modlitwy do Boga o opiekę
Świętego, który następnie zostaje wylosowany jako
szczególny patron na rozpoczynający się rok. Każdemu bratu wręcza się mały obrazek z wypisanym
imieniem Świętego, który w ten sposób staje się od
tej chwili szczególnym jego Patronem na cały rok.
Ten sam Święty ma być również wzorem życia - na-

leży go poznać i starać się naśladować.
To tradycja w głównej mierze franciszkańska, rozpowszechniła się jednak także w innych instytutach
zakonnych i pośród świeckich. Losowanie Świętego
Patrona łączy się często z innymi religijnymi zwyczajami. W wielu klasztorach poprzedza się błogosławieństwem pomieszczeń wspólnych i cel zakonnych
braci. Przełożony wspólnoty, razem z pozostałymi
braćmi, udaje się do różnych pomieszczeń i cel, zanosząc tam Boże błogosławieństwo na cały rok. W
innych miejscach, jak np. na Malcie, losowanie Świętych połączone jest z losowaniem innych dwóch
imion: brata żyjącego i brata zmarłego, za których
należy się przez cały rok modlić. Ponadto, prawie we
wszystkich klasztorach, do imienia Świętego dołącza
się także jakąś sentencję zawierającą szczególne zadanie do zrealizowania na przestrzeni nowego roku.
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obecności wiernych zgromadzonych w parafialnym
kościele. W niektórych franciszkańskich kościołach losowanie Świętych łączy się z “pocałunkiem
Dzieciątka Jezus”: to bardzo stara tradycja ludowa na dzień Objawienia Pańskiego. Parafianie, po
ucałowaniu Dzieciątka Jezus, otrzymują obrazek z
imieniem Świętego Patrona. Takie obrazki zanosi się
również parafianom starszym i chorym pozostającym w domach.
Święty Patron, Święty do naśladowania, Święty
którego należy poznać - to nie tylko piękna tradycja, lecz również zachęta do bardziej intensywnego
przeżywania własnego życia zakonnego na drodze
do świętości.
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